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... أَْي رَبِّ تَــرَانــي مُـــقِبالً إِلَـــيَك وآمِــــالً بَــَدائِـــعَ فَــْضلَِك وكَــــرَمِــــَك. أَسْـــــــأَلُـــَك يــا إِلــهي بِـــاملَـْشَعرِ 1.
فَاِء َوبِـاملَْسجِِد األَقْـَصى َوبِـِبيِتَك الّـَذي جَــــَعْلتَُه مَـطَاَف املإَِل األَعْــَلى  َواملََقامِ َوالـزَّمْـزَمِ َوالـصَّ
َومَــقِبَل الـَوَرى َوبِــالّـَذي بِــِه أَظْهَـــرَْت أَمْــرََك وسُـــــْلطَانَـَك َوأَنْـزَلْـَت آيـاتِــَك َورَفَـْعَت أَعْــالَم نُـْصرَتِــكَ 
ا  ـــنْتَُه بِــــِطراِز الــــَختْمِ َوانْــــَقطََعْت بِــــِه نَــــفََحاُت الــــَوحْــــــي بِــــأَْن ال تُــــخيِّبَِني عَـــــمَّ فِــــي بِــــالِدَك وزَيّـَ
ـــذي َشهِــــَدْت بِــــُقْدرَتِــــكَ  ــَك أَنْـــَت الّـَ ــِتَك إِنّـَ بِــــنَي مِـــــْن عِـــــبَاِدَك َواملُخْـــــلِِصنَي مِـــــْن بَـــِريّـَ قَــــدَّرْتَـــُه لِـــْلُمَقرَّ
ـــَك أَنْــــَت املُـــْقتَِدرُ  الــــَكائِـــــنَاِت َوبِـــــَعظََمِتَك املُـــْمِكنَاِت ال يَــــْمنَُعَك مــــانِـــــعٌ واَل يَــــْحُجبَُك شَـــــــــيٌْء إِنّـَ

الَقِديُر...
(مجموعة ألواح مباركة حضرة بهاء اهلل، القاهرة 1920، ص 405-404) 

االحمد هلل الــذي أظهــر وأبــرز وأنــزل وأوضــح ظــهوره وســلطانــه وآيــاتــه وصــراطــه، والــّصالة 2.
والسّـــــالم عـلى مـطلع أسـمائـه ومشـرق صـفاتـه ومـنبع عـلمه ومـصدر أمـره ومظهـر أوامـره 
وأحـكامـه، الّــذي بـه ثـبت حـكم الـتّوحـيد فـي الـعالـم وسـّر الـتّفريـد بـني األمـم، بـه فـتح اهلل 
بـاب الـرجـاء ملـن فـي االرض والـّسماء، وبـه ظهـر الـنّور وبـرز سـّر الـطّور لـواله مـا ظهـرت 
أســرار الــقدم ومــا ارتــفع شــأن األمــم، الّــذي ســّمي بمحــّمد فــي مــلكوت األســماء، وعــلى 
آلـه واصـحابـه الّــذيـن جـعلهم اهلل سُــــــُرج هـدايـته ورايـات نـصره وعـالمـات أمـره وظـهورات 
قـّوتـه وبـروزات قـدرتـه، بـهم سخّـــر اهلل الـعالـم وجـرى أمـره بـني األمـم، وعـلى الّـذيـن دخـلوا 
فـي ظـّلهم وشـربـوا رحـيق حـبّهم وذاقـوا حـالوة بـيانـهم وطـافـوا حـول أمـورهـم فـي نـصرة 

دين اهلل وارتفاع كلمته...
(AA00076)*

الحـمد هلل الـذي أنـزل مـن سـماء املـعانـي فـواكـه الـبيان وأظهـر مـن سـدرة الـتّبيان أثـمار 3.
الـعرفـان، تـعالـى تـعالـى مـن نـطق بـكلمة وجـعلها فـي مـقامٍ كـتابًـا نـاطـًقا وفـي مـقامٍ سـيفًا 
قــاطــًعا وفــي مــقامٍ نــورًا ملــيًعا وفــي مــقامٍ ريــاضًــــــــــا بــديــًعا، وأمــر الــكّل بــالــتّقرّب الــيها، مــن 
أقـبل إنـه مـّمن نـجى ومـن أعـرض إنّـه مـن الـهالـكني فـي كـتاب مـبني. أصـّلي وأسـّلم عـلى 
أّول نــقطة ظهــرت مــن أّم الــكتاب وأّول بــياٍن بــرز مــن مــشيّة ربّــنا الــرّحــمن، الّــذي ســّمي 
فــــي املــــلكوت بمحــــّمد صــــّلى اهلل عــــليه وســــّلم وفــــي الــــجبروت بــــأحــــمد وفــــي الــــالّهــــوت لــــه 
األســــماء الــــحسنى والــــّصفات الــــعليا، ألّن اهلل جــــعله مــــرآة ألســــمائــــه وصــــفاتــــه وظــــهوره 
وبـــروزه وشـــؤونـــاتـــه ومـــشيّته وإرادتـــه، إنّـــه لـــم يـــزل كـــان نـــاطـــًقا بـــكلمة الـــتّوحـــيد ومـــناديًـــا 
بــاســم اهلل فــي عــالــم التّجــريــد، وعــلى آلــه وأصــحابــه الّــذيــن بــهم بــني حــصن الــبيان فــي 
اإلمـكان وارتـفع عـلم الـتّوحـيد عـلى األعـالم، أولـئك عـباد فـّضلهم اهلل عـلى خـلقه وجـعلهم 

ُسرُجا في بالده وأيادي أمره بني عباده...
(AA00193)*

ــــــَر الْـــُكلَّ 4. ــــــرًا لِيبَشّـِ ــِذي أَرْسَـــــــَل الـــَحِبيَب بِــــرايـــاِت اآليـــاِت َوجَــــــَعَلُه مِــــْن عِــــنِدِه  ُمبَشّـِ الحَــــــمُد هللِ الّـَ
ـــــرُّ الّـَـِذي بِــظُُهورِِه تَـزَيـنَِت األَرْضُ  ماَء، هُـــَو السّـِ بِــفَضلِِه َورَحـَمِتِه الّـَـِتي سَــــــبََقِت األَرَْض َوالـسَّ
َوبِــــُصُعوِدِه َوعُـــــُروجِــــــِه تَشَــــــــرَّفَــــِت األَفْــــالُك، بِــــِه جَـــــــرَْت أَنْــــهاُر املَـــعانِــــي َوالــــبَياِن فِــــي اإِلمْــــكانِ 

 &٢۲



َوظَهَـــــرَْت أَسْــــــــراُر الــــرَّحْـــــــمِن بَــــنَي األَْديــــاِن، تَــــعالــــى مَـــــْن أَيــــَدهُ َوأَقــــامَـــــُه مَـــــقامَـــــُه فــــي نــــاسُــــــــوتِ 
اإِلنْشاِء، طُوبَي مِلَْن َعرََف َوتََقرََّب َوَويٌل لِلُمبَعِديَن...

(AIR09534)*

ــــــالَُم عَـــَلى مَـــِن ابْــتََسَم بِـــظُُهورِِه ثَــْغُر الْـــبَطَْحاء َوتَــَعطََّر بِـــنَفََحاِت قَـــِميِصهِ 5. الَةُ َوالسّـَ ... َوالــصَّ
ـِذي أَتَــى لِــِحفِْظ الْــِعبَاِد عَـــْن كُـــلِّ مَـــا يَــُضرُّهُـــْم فِـــي نَــاسُــــــوِت اإِلنْــَشآِء.  تَــَعالَــى  كُـــلُّ الْــَوَرى الّـَ
تَــَعالَــى مَـــَقامُـــُه عَـــْن َوصْــــــــــِف امْلُـْمِكنَاِت َوِذكْـــِر الْــَكائِـــنَاِت.  بِـــِه ارْتَــفَعَ خِــــبَآُء الــنَّظْمِ فِـــي الْــَعالَــمِ 
ـــِذيــــَن بِــــِهْم نُــــِصبَْت رَايَــــاُت الــــتَّْوحِــــــيدِ  َوعَـــــَلُم الْــــِعرْفَــــاِن بَــــنْيَ األُمَــــمِ.  َوعَـــــَلى آلِــــِه َوأَصْــــــــــــَحابِــــِه الّـَ
َوأَعْــــالَُم الـــنَّْصِر َوالـــتَّفِْريـــِد.  َوبِــــِهمِ ارْتَـــفَعَ ِديـــُن اهللِ بَـــنْيَ خَــــْلِقِه َوِذكْـــــرُهُ بَـــنْيَ عِـــــبَاِدِه.  أَسْـــــــأَلُـــهُ 
ــِذيــَن خَـــرَقُـــوا األَحْـــــَجاَب َوهَـــتَُكوا األَسْـــــــتَاَر إِلَـــى أَنْ  تَــَعالَـــى بِـــأَْن يَــْحفَظَُه عَـــْن شَـــــــرِّ أَعْـــَدائِـــِه الّـَ

نُِكَسْت رَايَُة اإِلْسالَمِ بنَْيَ األَنَامِ...
(مجموعة ألواح حضرة بهاء اهلل، بلجيكا 1980، ص 140) 

الحـمد هلل الـذي أنـزل الـكتاب وهـدى الـكّل بـه إلـى سـواء الـّصراط وجـعل الـكعبة مـطاف 6.
الـــعالـــم لـــبقاء ذكـــره بـــني األمـــم ولـــيعلم الـــكّل مـــن يـــتّبع أمـــر اهلل ومـــن يـــتّبع هـــواه مـــن دون 
بـيّنة وال كـتاب، والـّصالة والسّـــــالم عـلى الّـذي وجـد كـّل مـوحّـــد مـن قـميصه رائـحة الـرّحـمن 
فـي اإلمـكان وبـه نـصب عـلم الـتّوحـيد بـني األديـان، الـذي سـّمي بـاألسـماء الـحسنى فـي 
مـلكوت األسـماء وبمحـّمد فـي نـاسـوت االنـشاء، وعـلى الّـذيـن اتّـبعوه فـيما أمـرهـم بـه مـن 

لدى اهلل منزل اآليات. 
(AA00094)*

َوامْلَــْقُصوُد أَْن يَــْعَلَم الْـــُكلُّ بِـــيَِقنيٍ مُـــبنَيٍ أَنَّ خَــــاتَــَم األَنْــِبيَاِء ُروُح مَـــا سِــــــَواهُ فِـــَداهُ لَـــْم يَــُكْن لَـــهُ 7.
شَــــــــِبيٌه والَ مَــــِثيٌل واَلَ شَــــــــِريـــٌك فِــــي مَــــَقامِـــــِه ... فَـــِبَحْضرَتِــــِه ثَـــبََت تَـــْقِديـــُس الـــذَّاِت اإِللَـــِهيَِّة عَــــنْ 
ـــــــِريـــِك َوالـــنَِّظيِر.  هَــــذَا هُــــَو مَــــَقاُم الـــتَّْوحِــــــيدِ  ـــــــِبيِه َوامْلَــِثيِل َوظَهَـــــَر تَـــنِْزيـــُه كَـــــيْنُونَـــِتِه عَــــِن الشّـَ الشّـَ

... اْلَحِقيِقيِّ َوالتَّفِْريِد امْلَْعنََويِّ
(مجموعة ألواح حضرة بهاء اهلل، بلجيكا 1980، ص 22) 

والــّصالة والسّـــــــالم عــلى ســيّد الــعالــم وعــّلة وجــود األمــم الّـــذي بــه أنــزل اهلل الــفرقــان وبــه 8.
فـــّرق بـــني الـــحّق والـــباطـــل إلـــى يـــوم الـــقيام، وعـــلى آلـــه وأصـــحابـــه الّــــذيـــن بـــهم اســـتحكم 
بـــنيان الـــّديـــن وظهـــر حـــبل اهلل املـــتني، مـــن تـــمّسك بـــهم فـــقد تـــمّسك بـــاهلل الـــفرد الـــواحـــد 

املقتدر القدير. 
(AIR02197)*

الحــمد هلل الــذي جــعل مــائــدة أولــيائــه ذكــره وثــناءه وجــنّتهم حــبّه ورضــاءه، إنّــه لــهو الــفرد 9.
الــواحــد الــذي شهــدت الــذّرّات بــعظمته وســلطانــه والــكائــنات بــقدرتــه واقــتداره، إنّــه لــهو 
الّــذي أظهــر صــفاتــه وأســماءه فــي هــيكل وجــعله مــرآة لــنفسه وحــاكــية عــن عــلمه وقــدرتــه 
وسـّماه بمحـّمد، لـواله مـا ظهـرت أسـرار الـقدم ومـا تـضّوعـت نـفحات الـوحـي بـني األمـم، 
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بــه أظهــر اهلل أمــره وأنــفذ حــكمه يــنبغي لهــذا الــذّكــر األعــظم وظــهور الــقدم ثــناء مــن فــي 
لــجج الــعرفــان وذكــر مــظاهــر األمــر فــي الــبلدان والــّصالة املشــرقــة مــن أفــق عــنايــة ربّــنا 
الــرّحــمن عــليه وعــلى آلــه وصــحبه الّـــذيــن جــعلهم اهلل أيــادي أمــره بــني خــلقه وآيــات الــبرّ 

والتّقوى بني عباده ال إله إالّ هو املقتدر العزيز القدير. 
(AA00110)*

الحــمد هلل الّــذي أظهــر مــن أفــق الــبطحاء نــيّر الــبقاء وأشــرقــت مــنه شــمس الــقضاء فــي 10.
عــالــم اإلمــضاء الّــذي بــه ظهــرت أســرار الــكتاب وهــو الــحاكــم فــي املــآب تــعالــى الــوهّـــاب 
الّـــــذي أرســــله بــــالــــحّق والهــــدى وبــــه أنــــزل األمــــطار مــــن ســــماء الــــعطاء عــــليه وعــــلى آلــــه 

وأصحابه صلوات اهلل وسالمه ورحمته وألطافه. 
(AA01417)*

... قـل أشهـد يـا إلـهي بـما شهـد بـه أنـبياؤك واصـفياؤك وبـما أنـزلـته فـي كـتبك وصـحفك 11.
أسـألـك بـأسـرار كـتابـك وبـالّـذي بـه فـتحت أبـواب الـعلوم عـلى خـلقك ورفـعت رايـة الـتّوحـيد 
بــني عــبادك بــأن تــرزقــني شــفاعــة ســيّد الــرّســل وهــادي السّــــــبيل وتــوفّــقني عــلى مــا تــحبّ 

وترضى...
(مجموعة الواح مباركة حضرة بهاء اهلل، القاهرة 1920، ص 407 – 408)

ســــبحانــــك الــــّلهّم يــــا إلــــه األســــماء وفــــاطــــر الــــّسماء، أنــــا عــــبدك وابــــن عــــبدك وابــــن أمــــتك 12.
أعــــترف بــــوحــــدانــــيّتك وفــــردانــــيّتك وأشهــــد بــــعظمتك وســــلطانــــك وبــــما أنــــزلــــته مــــن ســــماء 
مــشيّتك فــي كــتابــك املــبني الّــذي أخــبر الــنّاس بــالــنّبأ الــعظيم وبشّــــــرهــم بــلقاء تجــّليك فــي 
يــوم الــّديــن بــقولــك يــوم يــقوم الــنّاس لــرّب الــعاملــني، أي رّب تــرانــي مــقبالً إلــيك ومــتمّسًكا 
بــــحبل عــــنايــــتك ومتشــــبّثًا بــــأذيــــال رداء فــــضلك، قــــّدر لــــي مــــا يــــؤيّــــدنــــي عــــلى الــــعمل بــــما 
أخــــبرتــــني بــــه فــــي كــــتابــــك، أشهــــد أنّــــك أرســــلت الــــرّســــل وأنــــزلــــت الــــكتب لهــــدايــــة خــــلقك 
وتـــقّربـــهم إلـــى ســـاحـــة أصـــفيائـــك وأمـــنائـــك وأولـــيائـــك. أســـألـــك يـــا مـــربّـــي الـــوجـــود ومـــالـــك 
الـــغيب والـــّشهود بـــأمـــواج بحـــر عـــطائـــك وإشـــراقـــات نـــيّر جـــودك وبـــحبيبك الّــــذي جـــعلته 
مـــطلع أســـمائـــك ومشـــرق صـــفاتـــك ومظهـــر نـــفسك ومـــطلع إرادتـــك وبحـــر عـــلمك وســـماء 
حــكمتك، الّــذي بــقدومــه تشــرّفــت أفــالك ســماء قــربــك وبــاســمه نّكســت أعــالم الشّــــــرك بــني 
عــبادك وارتــفعت رايــات الــتّوحــيد فــي بــالدك، وبــه نــاحــت مــطالــع الــكفر واألوهــام وافــترّ 
ثــغر اإليــمان، وبــه أشــرقــت شــمس الــظّهور مــن أفــق الــحجاز واضــطربــت أركــان الــنّفاق 
فــي اآلفــاق، وبــه اهــتزّت يــثرب وســالــت الــبطحاء وتــزيّــن مــلكوت األســماء، بــأن تــجعلني 
فـي كـّل األحـوال ذاكـرًا بـثنائـك ونـاطـًقا بـذكـرك وعـطائـك بـني عـبادك وعـامـالً بـما أمـرتـني 

به بجودك وكرمك...
(مجموعة مناجاة، طهران 1975، ص 44-43)

يــا مــأل الــتّوحــيد، ال تــفرّقــوا فــي مــظاهــر أمــر اهلل وال فــيما نــزل عــليهم مــن اآليــات وهــذا 13.
حـــّق الـــتّوحـــيد... وكـــذلـــك فـــي أفـــعالـــهم وأعـــمالـــهم وكـــّل مـــا ظهـــر مـــن عـــندهـــم ويظهـــر مـــن 
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لــدنــهم، كــّل مــن عــند اهلل وكــّل بــأمــره عــامــلني، ومــن فــّرق بــينهم وبــني كــلماتــهم ومــا نــزل 
عليهم أو في أحوالهم وأفعالهم في أقّل مّما يحصى لقد أشرك باهلل وآياته...

(منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهلل، النگنهاين 1984، ص 46)

أشــــكو بــــثّي وحــــزنــــي إلــــى اهلل مــــالــــك األنــــام. قــــد انــــقلبت األمــــور واضــــطربــــت الــــبلدان 14.
وضـعف بـها اإلسـالم قـد أحـاطـه األعـداء وهـو مـحاط، يـنبغي لـذلـك الحـزب أن يـدعـوا اهلل 
فــــي الــــّصباح واملــــساء ويــــسألــــوه بــــأن يــــؤيّــــد املســــلمني كــــافّــــة عــــلى مــــا يــــحّب ويــــرضــــى 
ويـرفـعهم بـأمـره وسـلطانـه ويـعرّفـهم مـا يـعلو بـه مـقامـاتـهم، وأن يـبّدل ذلّـهم بـالـعزّ وفـقرهـم 
بــالــغناء وخــرابــهم بــالــعمار واضــطرابــهم بــاالطــمينان وخــوفــهم بــاألمــن واألمــان، إنّــه هــو 

الرّحمن ال إله إالّ هو املشفق الكريم...**
(AA00021)*

*رقم املخطوط األصلي في دار املحفوظات البهائية العاملية لنّص لم يسبق نشره.
**ُكتب هذا النص بتاريخ 3 شوال 1299ھ املوافق 18 أغسطس 1882.
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ب-من مكاتيب حضرة عبد البهاء

1-حَـــــْمًدا مِلَـْن أَشْـــــــَرَق أَنْــوارُهُ َوانْــكَشَف أَسْـــــــرارُهُ َوشــاَع َوذاَع آثــارُهُ َواسْـــــــتَمرَّْت فُــيُوضــاتُــُه َودامَـــتْ 
تَجَـــــلِّياتُــُه مِــــَن األَزَِل إِلَـــى األَبَــِد ال بِـــدايَــَة لَـــَها وال الــنِّهايَــَة، َوالــتَِّحيَُّة َوالــثَّناُء عَــــَلى الــَكلَِمِة الــجامِــــَعةِ 
قِّ املَـنُْشوِر،  اطِــــَعِة ِديْـباجِ كِـــتاِب الـُوجُــــوِد وفَـْصِل الخِــــطاِب فِــي الـلَّْوحِ املَـْحفُوِظ َوالـرِّ َوالـَحِقيَْقِة الـسَّ
ُج فــي األَوجِ األَعْــــلى والــذُّْرَوِة الــعْليَاءِ  ــــــَس هــذا الــبُنْياَن الــَعِظيَْم َورَفَــعَ الــَعَلَم املُــبنَي يَــتََموَّ مَـــْن أَسّـَ
راِط املُسْـــــــــتَِقيْمِ َوالــــدَّالِّ إِلَـــــى املَــــنْهجِ الــــَقِويــــمِ، فــــاهْــــــتَزَّ بــــِذكــــرِِه يَــــثْرُِب َوســــالَـــــتِ  الــــهاِدْي إلــــى الــــصِّ
ـها،  الِل، فَــأَشْـــــــرَقَــِت األَرُْض بِـــنُوِر َربّـِ ِة َومــاحِــــي ظَــالَم الــضَّ الــبَطْحاُء، نَــِبيُّ الــرَّحْـــــَمِة وَكــاشِــــــُف الــَغمَّ
" عَـــــَليِْه الـــتَِّحيَُّة َوالـــثَّناُء إلـــى أَبَـــدِ  خـــاتَـــُم الـــنَِّبيِّنَي املُـــخاطَـــُب بِ: "ومَــــا أَرسَــــــــْلناك إاِلّ رَحْــــــَمًة لِـــْلَعامَلِـــنْيَ

اآلِبِديَن.
(من مكاتيب عبد البهاء، دار النشر البهائية في البرازيل 1982، ص 112)

الِـِحنَي َوأَصْـــــــــبََحِت اآلَن تُـَقلُِّد املـارِقِــنَي إِنَّ هـذا لَـُكفْرانٌ  ـُة قَـباْلً تُـَقلُِّد الـُعَلماَء الـصَّ 2-... وَكـانَـِت األُمّـَ
ِة إالَّ بِـما صَـــــــــُلحَ بِـِه أَوائِـُلها، مَـْن يَهْــِد اهلل فَـُهَو املُهْــتَِد ومَـْن يُـْضلِلْ  مُـِبنْيٌ، ال تَـْصُلحُ أَواخِـــُر هـِذِه األُمّـَ

فََلْن تَجَِد َلُه َولِيًّا ُمرِْشًدا...
(من مكاتيب عبد البهاء، دار النشر البهائية في البرازيل 1982، ص 113)

َــا حَــــــَضُروا عِــــنَْد رَسُـــــــوِل اهلل عَــــَليِْه الـــتَِحيَُّة والـــثَّناُء قـــالُـــوا لَـــُه: أَتَـــُقوُل أَنْـــتَ  3-... إنَّ أَهْــــَل نَجْــــــراِن ملَّ
ُق بَــنيَْ  ـُه ُروُح اهلل؟ فَــقاَل إنَّ الــكلَّ ُمسْــــــتَِفيٌْض مِـــْن بَحْــــِر رَحْــــَمِة َربّـِـك واَل نُــفَرِّ أَعْـــظَُم مِـــْن عِـــيْسى وإنّـَ
ـُه مِــــْن ُروحِ اهلل، ثُــمَّ  أَحَـــــٍد مِــــْن رُسُــــــلِِه أَبَــًدا، فــقالُــوا كَــــالّ إنَّ عِــــيْسى ال يُــقاُس بِـــَغيْرِِه مِــــَن األَنْــِبياِء ألَنّـَ
قــاَل الــرَسُــــــوُل: فَــِبأَيِّ بُــرْهــاٍن تَــنِْطُقوَن فــي هــذا؟ فَــقالُــوا لَــُه: َويْــَحَك هَـــْل رَأَيْــَت بَشَــــــرًا مِـــْن ُدوِن أَبٍ 
بَــنْيَ الــَورى؟ فَــنُزِّلَـــْت اآليَــُة الــُكبَْرى إنَّ مَـــثََل عِــــيْسى عِــــنَْد اهلل كــَمثَِل آَدَم. انْــظُُروا كَــــيَْف حَـــــاجَـــــُجوا 
تِـــْلك الــطَّْلَعَة الــنَّْوراَء بِـــَسِخيٍْف مِــــَن األَقْـــواِل، َومــا هــذا إالَّ لِــَغفَْلِتِهْم عَـــْن ِذكــِر اهلل، أَسْـــــــأَُل اهلل بِـــأَنْ 
يَـفْتَحَ أَبْـواَب الـبَِصيرَِة عـلى قُـُلوِب الـَورى مِــْن شَــــــْرِق األَرِْض َوغَـْربِــها حَــــتَّى يَـرْتَـِفعَ ضَـــــــــجِيْجُ الـُعُمومِ 

الى املإَِل األَْعَلى...
(من مكاتيب عبد البهاء، دار النشر البهائية في البرازيل 1982، ص 105)
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ج- من بيانات حضرة عبد البهاء

1-وأمّـــا الــرّســول الــكريــم محــّمد املــصطفى عــليه الــصالة والتّســليم فــقد بــعثه اهلل فــي واٍد غــير 
ذي زرع ال نــــبات فــــيه بــــني قــــبائــــل مــــتنافــــرة وشــــعوب مــــتحاربــــة وأقــــوام ســــاقــــطة فــــي حــــضيض 
الجهـــل والـــعمى ال يـــعلمون مـــن دحـــاهـــا وال يـــعرفـــون حـــرفًـــا مـــن الـــكتاب وال يـــدركـــون فـــصالً مـــن 
الخـطاب، أقـوام متشـتّتة فـي بـاديـة الـعرب يـعيشون فـي صحـراء مـن الـرّمـال بـلنب الـنّياق وقـليل 
مــن الــنّخيل واألعــناب فــما كــانــت بــعثته عــليه السّــــــالم إالّ كــنفخ الــّروح فــي األجــساد أو كــإيــقاد 
سـراج مـنير فـي حـالـك مـن الـظّالم فـتنّورت تـلك الـباديـة الـّشاسـعة الـقاحـلة الـخاويـة بـتلك األنـوار 
الــّساطــعة عــلى األرجــاء فــانــتهض الــقوم مــن رقــد الــّضالل وتــنّورت أبــصارهــم بــنور الهــدى فــي 
تــلك األيّــام فــاتّــسعت عــقولــهم وانتعشــت نــفوســهم وانشــرحــت صــدورهــم بــآيــات الــتّوحــيد فــرتّــلت 
عـــليهم بـــأبـــدع األلـــحان، وبهـــذا الـــفيض الجـــليل قـــد نـــجحوا ووصـــلوا إلـــى األوج الـــعظيم حـــتّى 
شـاعـت وذاعـت فـضائـلهم فـي اآلفـاق، فـأصـبحوا نـجومًــا سـاطـعة اإلشـراق فـانـظروا إلـى اآلثـار 
الــــكاشــــفة لــــألســــرار حــــتّى تــــنصفوا بــــأّن ذلــــك الــــرّجــــل الجــــليل كــــان مــــبدأ الــــفيض لــــذلــــك الــــقوم 
الــّضئيل وســراج الهــدى لــقبائــل خــاضــت فــي ظــالم الــهوى وأوصــلهم إلــى أوج الــعزّة واإلقــبال 
ومـــّكنهم مـــن حـــياة طـــيّبة فـــي اآلخـــرة واألولـــى، أمّـــا كـــانـــت هـــذه الـــقّوة الـــباهـــرة الـــخارقـــة لـــلعادة 

برهانًا كافيًا على تلك النّبّوة الّساطعة؟...
(خطابات حضرة عبد البهاء في أوروبا وأمريكا، الجزء األول، القاهرة 1921، ص 13، 

نقالً عن جريدة األهرام)

2-أيّــــها املــــحترمــــون اعــــلموا أّن الــــنّبّوة مــــرآة تنبئ عــــن الــــفيض اإللــــهيّ والتّجــــّلي الــــرّحــــمانــــيّ، 
وانــطبعت فــيها أشــّعة ســاطــعة مــن شــمس الــحقيقة وارتــسمت فــيها الــّصور الــعالــية مــمثّلة لــها 
تجـّليات أسـماء اهلل الـحسنى "مـا يـنطق عـن الـهوى إن هـو إالّ وحـيٌ يـوحـى"، فـاألنـبياء مـعادن 
الـرّحـمة ومـهابـط الـوحـي ومـشارق األنـوار ومـصادر اآلثـار "ومـا أرسـلناك إالّ رحـمة لـلعاملـني"... 
كـّل نـبي كـريـم ورسـول عـظيم فـهو عـبارة عـن مـرآة صـافـية لـطيفة مـنطبعة فـيها الـّصور الـعالـية 
تنبئ عـن شـمس الـحقيقة املتجـّلية عـليها بـالـفيض األبـدّي، وال يـرى فـيها إال الـّضياء الـّساطـع 

من شمس الحقيقة وتفيض به على سائر األمم "وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم"...
(خطابات حضرة عبد البهاء في أوروبا وأمريكا، الجزء األول، القاهرة 1921، ص 3، 

نقالً عن جريدة وادي النيل، العدد 1123، بتاريخ 2 محرّم 1330هھھھ)
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